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   מישיבת מועצה מהמניין אשר התקיימ ה 
   ביום שלישי ז ' בשבט תשע"ח  23  ינואר 2018 

 
 

נוכחים:  אריה פכטר, אפרים ז'ילוני, שמואל ישראל, ינקלה פרידמן, מזל שאול,  
יובל בן בסט, דוד זבלונוב, משה לרנר,  אלי פלוריזדה . 

 
חסרים :  יעל מידן ברק,  אוריאל תנעמי.  

 
 

הישיבה התחילה בשע ה  19:20 
הסתיימה בשע ה              19:40 

 
 

על סדר היום: 
1. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מהמ ניין מס' 11/17  מיום 26.12.17.)מצ"ב( 

2. אישור הגדלת תב"ר 548 –  נגישות, על סך 150,000 ₪. סך התב"ר יעמוד על  
סך 300,000 ₪ מקרן היטלי השבחה.    

3. אישור דו"ח רבעון מס' 2 6/2017 מצ"ב הדו"ח . 
4. אישור דו"ח רבעוני מס'  3 9/2017 מצ"ב הדו"ח . 

5. אישור מסגרת תמיכות בסך של 920,500 ₪ ע"פ הפירוט הבא  : 
פעולות ספורט  – 410,000 ₪   

תנועות נוער  – 192,000  ₪  
בתי מדרש וכוללים  – 57,000 ₪   

תרבות תורנית –  152,500 ₪   
רזרבה  – 55,000 ₪   

6. שונות :  
• תב"ר 584  על סך 91,000 ₪ תכנון צומת ז'בוטינסקי יצחק שדה. 70,000  
₪ אושר ע"י משרד התחבורה,  21,000 מקרן היטל השבחה )70/30(. מס'  

אישור משרד התחבורה  1000827547 . 
• תב"ר 585  נגישות בתחנות אוטובוס על סך  120,815 ₪ 92,935 משרד  

התחבורה 27,880  מקרן היטלי השבחה. מס' בקשה 1000885775.  
• תב"ר 586 תכנון צומת בן גוריון ז'בוטינסקי על סך 81,900 ₪.  63,000 ₪  

ע"ח משרד התחבורה,  18,900  ₪ מקרן היטלי השבחה. מס' בקשה  
  .10001052015

• תב"ר 587 : בן גוריון, ספיר, סמטה אלמונית, חלק מרחוב כצנלסון,  
היסמין והרימון. על סך  2,500,000 ₪ מקרן היטל השבחה. החלפת  

מערכת חשמל ישנה כולל עמודים )רקובים( במערכת חדשה וחסכונית  
)לדים( . 

 
 
  

 



 
 
 

אריה פכטר:  

 2
 

נעבור  לישיבה מהמניין מס' 2/18  לסעיף מס' 1.  
 

סעיף מס' 1  : 
אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מתאריך 26.12.17 יש למשהו הערות  ? 

 
 

                                                  החלטה :  
           פרוטוקול מישיבת מועצה מתאריך 26.12.17  אושר פה אחד   

 
סעיף מס' 2 :  

אישור הגדלת תב"ר 548 –  נגישות, על סך 150,000 ₪ סך  התב"ר יעמוד על סך  
300,000 ₪ מקרן היטל השבחה . 

 
אריה פכט ר : 

יש לנו כיום תב"ר  העומד על סכום של 150 אלף ₪, מבקשים להגדילו בעוד 150 אלף  
₪ כך שהוא יעמוד על סך של 300 אלף ₪ כל זאת עבור נגישות רחובות היישוב  

הנגשת רשת האינטרנט ועוד.    
 

אפרים ז'ילוני :  
בכל הישוב זה ייעשה  ? 

 
אריה פכט ר : 

כן, בכל היישוב . 
 

מזל שאול :  
חייבים לעשות זאת על פי החוק.  

 
אריה פכט ר : 

מי בעד אישור  הגדלת התב"ר ירים ידו . 
 

                                                  החלטה :   
         הגדלת  תב"ר  548  על סך 150 אלף ₪ עבור נגישות  אושר פה אחד . 

 
 

סעיף מס' 3 :  
אישור דו"ח רבעון מס' 2 6/2017 )מצורף הדו"ח ( 

 
אריה פכט ר : 

אני מבין שכולם קיבלו את הדו"ח יש  למשהו הערות עליו ?   
 
 

                                                          החלטה   
                             דו"ח רבעון מס' 2 6/2017 אושר פה אח ד 

 
 
 



 
 

סעיף מס' 4 :  
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אישור דו"ח רבעוני מס'  3 9/2017 )מצורף הדו"ח( 
 

אריה פכט ר : 
אני  מבקש לחזור רגע לאישור תקציב המועצה לשנת 2018  מהישיבה הקודמת. אני  

הבנתי מהגזבר שהיחידה שהגיעה אליו עם שאלות היתה מזל שאול. חבל מאוד  
שחברי האופוזיציה לא פנו לגזבר לבירורים ולבדיקת הנתונים . 

 
)יובל בן בסט מצטרף לישיבה ( 

 
אריה פכט ר : 

יובל לפני כ  – 10 דקות אישרנו את תקציב המועצה לשנת 2018 באם יש לך שאלות  
כלשהן זה הזמן לעשות זאת. 

מי בעד אישור דו"ח רבעוני מס  3 ירים ידו . 
 
 

                                                          החלט ה 
                             דו"ח רבעוני מס' 3 9/2017 אושר פה אחד.   

 
סעיף מס' 5 :  

אישור מסגרת תמיכות בסך של 920,500 ₪ ע"פ הפירוט הבא  : 
פעולות ספורט  – 410,000 ₪  . 

תנועות נוער  – 192,000  ₪ . 
בתי מדרש וכוללים  – 57,000 ₪  . 

תרבות תורנית –  152,500 ₪  . 
רזרבה  – 55,000 ₪  .   

 
אריה פכט ר : 

כולכם קיבלתם את  פירוט התמיכות וכמדומני שאין מה להוסיף על זה . 
 

יובל בן בסט :  
האם לקהילה ולרווחה יש גידול בתמיכה  ? 

 
משה אלזרט :  

כן, התמיכה הזו גדלה . 
 

אריה פכט ר :   
לא רק שהמסגרת גדלה אני אף אמרתי שאם צריך משהו בנושא קהילה ורווחה  

שיפנו אלי ונעביר את זה לישיבת מועצה  לאישור. מי בעד אישור מסגרת התמיכות  ? 
 
 

                                                        החלטה  : 
    מסגרת התמיכות על סך 920,500 ₪ על פי הפרוט לעיל אושרה פה אחד. 

 
 
 
 
 



 
 
 

סעיף מס' 6 :  שונות 
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א.
  '

 אישור תב"ר 584 על סך  91,000 ₪ תכנון צומת ז'בוטינסקי יצחק שדה.  
)70,000 ₪ אושר ע"י משרד התחבורה, 21,000 מקרן היטל השבחה. מס

אישור משרד התחבורה  1000827547(   
 

אריה פכט ר : 
קיבלנו ממשרד התחבורה 70  אלף ₪ על מנת לבדוק אפשרות לעשות כיכר ליד  

החנויות ברחוב יצחק שדה 20 וקפלן 17. באזור הזה התנועה תגבר ועל מנת להקל  
על זרימתה אנו בודקים האם אפשר לתכנן שם כיכר . 

מי בעד אישור התב"ר ירים ידו ?   
 
 

                                                    החלטה  : 
   תב" ר 584 ע"ס 91,000  ₪ לתכנון צומת ז'בוטינסקי אושר פה אחד.   

 
 

 אישור תב"ר 585 נגישות בתחנות אוטובוס על סך 120,815 ₪ 92,935  משרד ב.
התחבורה 27,880 ₪ מקרן היטל השבחה. מס' בקשה 1000885775.   

 
אריה פכט ר : 

משרד התחבורה אישר 92,935  ₪ המועצה תוסיף עוד  27,880 ₪ מקרן היטל השבחה  
כל זאת על מנת להנגיש את כל תחנות האוטובוסים בכל היישוב. מי בעד אישור  

תב"ר 585  ירים ידו . 
 

                                                    החלטה : 
        תב"ר  585 ע"ס 120,815 ₪ להנגשת תחנות אוטובוס אושר פה אחד . 

 
 

 אישור תב"ר 586 תכנון צומת בן גוריון ז'בוטינסקי על סך  81,900 ₪ .  63,000  ג.
₪ משרד התחבורה  18,900 ₪ מקרן היטל השבחה. מס' בקשה  

 . 10001052015
 

אריה פכט ר : 
כמו ברחוב יצחק שדה/קפלן אנו בודקים את האפשרות גם ברחוב בן גוריון  

ז'בוטינסקי לבנות כיכר. המקום הזה מאוד מסוכן והתחלנו לעשות מדידות על מנת  
לקדם את הנושא. מי בעד אישור התב"ר ירים ידו. 

 
 

                                                     החלטה  : 
תב"ר 586 תכנון צומת בן גוריון ז'בוטינסקי על סך 81,900 ₪ אושר פה אחד . 

 
ד. אישור תב"ר 587 החלפת מערכת חשמל ישנה כולל עמודים רקובים במערכת  

חדשה וחסכונית )לדים(  ברחובות בן גוריון, ספיר, סמטה אלמונית, חלק  
מרחוב כצנלסון, היסמין והרימון על סך 2,500,000 ₪ מקרן היטל השבחה. 
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השבוע נפל עמוד תאורה ברחוב בן גוריון, לא בגלל זה המועצה עושה את התב"ר  
הזה. אנו עושים זאת עקב מצבם הגרוע של עמודי התאורה. העמודים יוחלפו  
לעמודים חדשים כדוגמת העמודים החדשים שהצבנו בשאר הישוב. התאורה  

החדשה תהיה תאורת לדים שהיא חסכונית יותר ויפה יותר . 
 

יובל בן בסט :  
האם על העמודים יהיו מצלמות  ? 

 
אריה פכט ר : 

בודקים גם את האפשרות הזו . 
 

אפרים ז'ילוני :  
רציתי להעיר את תשומת לבכם לכך שברחוב הרצל יש עמוד תאורה שקצת נוטה  

הצידה וצריך לסדר את זה. 
 

אריה פכט ר : 
הנושא יטופל גם אני ראיתי את זה. לגבי רחוב משה שרת רוב העבודה  הסתיימה  

הדבר היחיד זה סלילת הכביש. לצערי אי אפשר לסלול כאשר יורד גשם. כולי תקווה  
שבשבוע הבא יהיו כמה ימים ללא גשם ואז יסללו את הכביש . 

 
יובל בן בסט :  

מה לגבי תוכנית המתאר ? 
 

אריה פכט ר :                                                                              

  

בתאריך 20.03.18 יש לנו פגישה בועדה מחוזית. אני מקווה שעד אז התשובות לגבי  
בדיקות הרעשים וזיהום האוויר תגענה ונוכל לדעת איך אנו ממשיכים מכאן . 
אני רוצה לתת סקירה על דברים עתידיים. שיפוץ המתנ"ס מתעכב מעט בגלל  

שהסוכנות היהודית הגישה התנגדות לבקשה להוספת אגף חדש במתנ"ס. מתוכנן  
להעביר את השפ"ח לספריה, בבית ספר השבעה מתוכנן שיפוץ של הבית הירוק או  

לחילופין הריסתו ובניית אגף חדש עדיין לא החלטנו מה נעשה בנושא. אני מאוד  
רוצה לשפץ היות וזה מבנה לשימור אך נראה מה נעשה. ברחוב השלום יוחלפו פנסי

הרחוב לפנסי לדים . 
שיהיה לכלום ערב טוב .   

                   
 
 
 

    ______________                                                          _____________
   אריה פכט ר        

                                                               ראש המועצ ה 
   יורם אורב ך

   מנכ"ל המועצה   
 

 

  רשמה : רזון לא ה 


